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Rozhodnutí 

 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako věcně 

příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 21 odst. 

2 písm. zákona č. 541/2020Sb., o odpadech v platném znění (dále jen zákon o odpadech) a 

ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl na základě žádosti o povolení 

k provozu mobilního zařízení ke sběru odpadů ze dne 19.04.2022 podané účastníkem řízení: 

Zdeněk Vlček, nar. 23.04.1979, IČO: 69180415, se sídlem a bytem Bednářská 1025/3, 180 00 

Praha 8 - Libeň, zastoupeným na základě plné moci ProfiOdpady s.r.o., IČO: 28414691, U 

vodojemu 914/15, 142 00  Praha 4 - Libuš (dále jen žadatel), dnešního dne 

 

t a k t o : 

Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech 

 

I. uděluje    povolení k provozu mobilního zařízení ke sběru odpadů, kromě vozidel 

s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, 

činnost 11.1.0, 

   
 Zdeněk Vlček 

Bednářská 1025/3 
180 00 Praha 8 - Libeň 
 
IČO: 69180415 
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II. souhlasí s provozním řádem zařízení, který je součástí tohoto rozhodnutí (počet stran 39), 

na území ČR v souladu s  ustanovením § 145 odst. 2 zákona o odpadech. 

III. Povolení se uděluje za těchto podmínek: 

1. Toto povolení se týká odpadů zařazených dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu 

odpadů a posuzování vlastností odpadů (dále jen Katalog odpadů), v platném znění a 

uvedených na str. 6 až 10 provozního řádu. 

2. Toto povolení má platnost do dne 27.04.2028. 

3. Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem, který je součástí tohoto 

rozhodnutí.  

4. Odpady Kat. č. 16 02 14 mohou být do zařízení přijímány pouze v případě, že se na ně 

v souladu s ustanovením § 2 odst. 3) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou 

životností, tento zákon nevztahuje.  

5. V souladu s § 14 dle Katalogu odpadů se do 31.12.2023 odpady zařazují ke druhu odpadu 

dle vyhl. č. 93/2016 Sb, o katalogu odpadů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

zákona.   

 

Odůvodnění 

OCP MHMP obdržel dne 19.04.2022 žádost žadatele o udělení povolení k provozu mobilního 

zařízení ke sběru odpadů a s jeho provozním řádem na území ČR. Dnem podání žádosti bylo 

zahájeno správní řízení. 

Dle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech lze provozovat zařízení ke skladování, sběru, 

úpravě, využití nebo odstranění odpadu jen se souhlasem příslušného krajského úřadu, přičemž 

tento souhlas současně obsahuje i souhlas s provozním řádem tohoto zařízení.  

Žadatel předložil svou žádost v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s přílohou č. 

1 vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, doloženou 

veškerými potřebnými doklady uvedenými v těchto předpisech. 

OCP MHMP posoudil předmětnou žádost ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona o 

odpadech a shledal ji v souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích 

právních předpisů. 

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve 

výroku tohoto rozhodnutí. Platnost povolení byla stanovena v souladu s § 22 zákona o 

odpadech. 



  
 
 

3/4 Č.j. MHMP 718666/2022                                                                                                                                    R-232 

Toto rozhodnutí je rozhodnutím odboru ochrany prostředí jako orgánu veřejné správy v oblasti 

odpadového hospodářství a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření 

odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů. 

 
Zároveň Vám tímto sdělujeme, že předmětnému zařízení bylo v souladu s  us tanovením    

§ 96 odst. 4 písm zákona o odpadech přiděleno identifikační číslo zaříze ní: CZA01627.  

V souladu s  ustanoveními § 95 zákona o odpadech uvádějte toto číslo při plnění 

evidenčních a ohlašovacích povinností, tj. při podávání hlášení souhrnných údajů 

z průběžné evidence dle § 95 odst. 4 při vyplňování a hlášení údajů o zaříze ní urče né m 

pro nakládání s  odpady § 95 odst. 1, na věcně a místně příslušný správní úřad a při dalš í 
komunikaci se správními úřady. Pro úplnost dodáváme, že roční hlášení o produkci a 

nakládání s odpady se podává souhrnně za všechna Vaše mobilní zařízení ke sběru odpadů 

provozovaná na území ČR.   

Dne 25.04.2022 byl, v rámci výše uvedeného správního řízení o vydání povolení k provozu 

zařízení určeného pro nakládání s odpady, uhrazen v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona 

č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (dále jen „zákona o správních poplatcích“) a dle 

položky 122 sazebníku správních poplatků, přílohy zákona o správních poplatcích, správní 

poplatek v částce 500 Kč, slovy: pět set Kč. 

OCP MHMP žadatele upozorňuje, že: 

1) Tento souhlas může být změněn nebo zrušen na základě ustanovení § 25 odst. 1 a 2 

zákona o odpadech.   

2) Při nakládání s odpady z azbestu musí každý zajistit, aby při nakládání s nimi nebyla z 

odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach, a aby nedošlo 

k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.  

3) V souladu s § 32 zákona o odpadech smí být odpad v mobilním zařízení uložen pouze 

po dobu přepravy do zařízení ke zpracování odpadu, nejdéle však po dobu 48 hodin, 

jde-li o odpad ze zdravotnické nebo veterinární péče nebo jiný biologický odpad 

nejdéle po dobu 24 hodin.  

4)  Provozovatel nesmí převzít do mobilního zařízení kovový odpad stanovený vyhláškou 

v souladu § 18 odst. 1 zákona o odpadech, tento zákaz se nevztahuje na odpad, jehož 

původcem je obec.   

5) Do mobilního zařízení ke sběru odpadu smí být přebírány pouze od jejich původce a 

odpady nesmí být z mobilního zařízení ke sběru odpadu předávány do jiného 

mobilního zařízení pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 32 odst. 4. 

zákona o odpadech.  
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6) Pro odpady končící Katalogovým dvojčíslím 99 se v souladu s § 4 odst. 6 Katalogu 

odpadů uvede jejich technický nebo běžně užívaný název.  

 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního 

řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 

rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve 

lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním 

učiněným u OCP MHMP. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání 

se podává v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

na jeho náklady OCP MHMP. 

 

 

 

Ing. Jarmila Holešinská 

vedoucí oddělení integrovaného  
povolování a odpadového hospodářství 

Odbor ochrany prostředí 
 
podepsáno elektronicky 
 

Příloha 

Provozní řád zařízení 

 

Rozdělovník: 
1/ Účastníkům řízení, doporučeně, fyz. osobám do vlastních rukou 
zmocněnec: ProfiOdpady s.r.o., IČO: 28414691, U vodojemu 914/15, 142 00  Praha 4 - Libuš 
(odeslání: Datová schránka 8z3u2ww) 
2/ Spis 
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